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Изх. №ПД-1030/01.12.2016г. 

 

До  

НЕК ЕАД 

Предприятие Водноелектрически централи 

 

 

ОТНОСНО: Изменение на разрешително за водовземане № 1123/13.08.2002г. за 

водовземане от повърхностен воден обект- яз.Ивайловград с цел производство на 

електроенергия посредством ВЕЦ Ивайловград, в частта „Цели” – добавяне на нова цел – 

„други цели (битово водоснабдяване)”  

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-1030/26.10.2016г. на РИОСВ-Хасково за 

изменение на разрешително за водовземане № 1123/13.08.2002г. за водовземане от 

повърхностен воден обект- яз.Ивайловград с цел производство на електроенергия 

посредством ВЕЦ Ивайловград, в частта „Цели” – добавяне на нова цел – „други цели 

(битово водоснабдяване)”, на основание чл.6а от Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, 

обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), Ви уведомявам 

следното: 

Изменението на разрешително за водовземане № 1123/13.08.2002г. за водовземане от 

повърхностен воден обект- яз.Ивайловград с цел производство на електроенергия 

посредством ВЕЦ Ивайловград, в частта „Цели” – добавяне на нова цел – „други цели 

(битово водоснабдяване)”, което е свързано с монтирането на мобилна пречиствателна 

станция за битови води попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

След преглед на представената информация става ясно, че изграждането на 

водоснабдителната система на централата и прилежащите към нея сгради – 

административна и помощна е извършено преди 10 години, като през 2015 г. е извършен 

ремонт на системата. В района на централата няма изградени водопреносни мрежи на 

„ВиК“ дружества. Това налага да се използват водите и за битови нужди. С цел предпазване 

на здравето на хората е предвидено монтиране на мобилна пречиствателна станция, която 

ще пречиства водите, използвани за битови нужди след фин самопречистващ филтър. 

Водното количество и лимит на ползваната вода, дадени в разрешителното за водовземане 

№ 1123/13.08.2002 г., остава непроменен. Формираните отпадъчни води от дейността на 

обектите, след осигурено минимално първично пречистване (на обектите има монтирани 2 

локални пречиствателни станции) ще се заустват посредством два различни потока в р. 

Арда. Проектното максимално денонощно водно количество зауствани битови отпадъчни 

води по потоци няма да надвиши 10 м3 на ден и съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 4, т. 1 

от Закона за водите не се изисква разрешително за ползване на воден обект.   

Имотът № 000053, в който се намира ВЕЦ Ивайловград, не попадат в границите на 

защитени територии  по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата 

на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” приета с Решение на МС 

№122/02.03.2007г.  за опазване на природните местообитания и защитена зона BG0002106 

„Язовир Ивайловград“, обявен със Заповед № РД-845/17.11.2008г. за опазване на дивите 

птици. 



При проверка за допустимост по чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС бе 

установено, че инвестиционното предложение е допустимо при спазване на режима на 

защитена зона BG0002106 „Язовир Ивайловград“ определен със заповедите за обявяването 

им, както и от гледна точка на ПУРБ на ИБР в случай че предвидените пречиствателни 

станции са с параметри и капацитети, позволаващи пречистването на водите до степен 

която не влошава състоянието на водоприемника на отпадъчните води и представяне в 

БДИБР на информация за вида и технологията на предвиденото съоръжение за пречистване 

на питейни води, както и количеството и характера на формираните отпадъчни води. 

Така представено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от 

позициите на Приложения 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Не са 

налични основания да се счита, че предвижданите дейности могат да доведат до значително 

отрицателно въздействие върху околната среда, поради следното: 

• Не се предвижда увеличаване на водното количество и лимит на ползваната вода. 

• Не се предвижда изграждане на нови съоръжения за пречистване на отпадъчни води, 

на обектите има монтирани две локални пречиствателни станции, които се експлоатират. 

• Ще се монтира само мобилна пречиствателна станция за пречистване на водите, които 

ще се използват за битови нужди.  

Предвид гореизложеното не намираме основания да бъде провеждана процедура по 

реда на Глава шеста от ЗООС за така заявеното инвестиционно предложение. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху защитени зони BG0001032 „Родопи Източни” и BG0002106 „Язовир 

Ивайловград“. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така 

заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е 

необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други 

закони и подзаконови нормативни актове. 

 

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от 

обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен 

да уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 

 


